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ش يجهت افزا يراهبردسبز  يمجموعه فضا ياز آبيو ن ياريآب اتمطالع
  مصرف آب ييکارا

  2یین آقابابایریش ، 1یکامران پروانک بروجن

  .  رانی، تهران، ای، گروه خاکشناسي، واحد شهرریدانشگاه آزاد اسالم). حفاظت خاك و آب( یار خاکشناسیاستاد 1
 .رانیقات تهران، ایباشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقو عضو  یو زهکش ياریارشد آب یکارشناس 2

 

  دهيچک

 گسترشاحداث و  ،یزندگ يارهایمع یفیو ک یحال باال رفتن کم نیشهرها و در ع یعمران توسعهو  تیجمع افزونروز ش یافزاهمزمان با 
بایستی با هدف کاربرد موثر آب ضاي سبز میف مجموعهطرح و توسعه  .است یبه فـزون رو مختلف کشور يشهرهاسبز در  يفضامجموعه 

کشور استفاده  يشتر شهرهایو کمبود منابع آب در بدوره وفور آب با کیفیت خوب و در دسترس براي آبیاري بسر رسیده را یز .صورت پذیرد
اهاي سبز، وابستگی آنها به آب کاري و فضافزایش میزان مصرف آب در آبیاري سطوح چمن ،یاز طرف .دینمایر میپذنانه آن را اجتناب یبه

را مجبور که متولیان منابع آب  هستند هاي بازیافتی از جمله موارديآشامیدنی، عملیات آبیاري ناکارآمد و عدم استفاده یا استفاده ناچیز از آب
ت یرین راهکار مدیمهمتر .نندهاي مدیریت پایدار استفاده کخواهند که در مصرف آب از روشبها از مسئولین فضاي سبز و پاركکرده که 

پژوهش  نیدر ا ،اساس نیبر ا. باشدیم یو فن یبر اساس اصول علم ياریح آبیصح يزیسبز، برنامه ر يفضاها ياریدار منابع محدود آب در آبیپا
بر آبیاري کنترل شده  مبانی طراحی سیستم نهیدر زمر همکاران یو ساانجام شده توسط نگارنده  قاتیتحق يطرحها جیبر آن است که نتا یسع

بخش ارائه  نیکاربران ا يبرا هبرديو را وستهیکوتاه، به هم پ يافضاي سبز به صورت مجموعه يمجموعه هابراي  یو فن یاساس اصول علم
  .گامی مؤثر برداشته باشیمسبز  يمجموعه فضا ياریآبتا شاید بتوان در حل مشکالت مربوطه در زمینه بحران آب  .گردد
  .آب، بحران آب ينه سازیسبز، به ي، فضاياریآب يزیربرنامه :ليديك واژگان

 مقدمه

از آن است که کشور در  یکشور حاک یآب النیب معادله
ها برداشت زانیو م تیجمع شیبا توجه به افزا 1400سال 

 يعـاد  طیهـم اکنـون در شـرا   . خواهد شـد  یوارد تنش آب
شـود  یمترمکعب آب در کشور مصرف م اردیلیم 92حدود 
ــه  ــاورز  92ک ــش کش ــد آن در بخ ــان ( يدرص  70در جه
و ) درصد 8در جهان (شرب  فمصار يدرصد برا 6، )درصد
) درصـد  22در جهـان  (درصـد در بخـش صـنعت     2حدود

از آب  یآب مصـرف  زانیـ م نیـ ا نیمنبع تام. شودیم عیتوز
درصد و  27 یمخزن يدرصد، از سدها 54حدود  ینیرزمیز

همـانطور کـه   . درصد است 19 یسطح يهابرداشت از آب
 يورش بهرهیافزا يشود اقدامات انجام شده برایمشاهده م

نبوده و عمده مصـرف آب   یکاف يدر بخش کشاورز ياریآب
 ردیـ گیصـورت مـ   نییو با رانـدمان پـا   يدر بخش کشاورز

بینی سازمان ملل بحران کـم  براساس پیش). 1387نام، یب(
اکنـون چنـدین   آبی به سرعت در حال توسـعه بـوده و هـم   

کشور به طور جدي با این بحران درگیر هستند و تعـدادي  
مـیالدي   2025جمله ایران تا سـال   دیگر از کشورها از آن

چون هـیچ  . )1386صداقت، ( به جمع آنها خواهند پیوست
لذا تنازع بقاء حکـم   ،توان تولید نمودگونه آب جدیدي نمی

بخـش  . یمکند خود را با مقدار آب موجـود تطبیـق دهـ   می
درصد از آب، اولین مصرف  90کشاورزي با مصرف بیش از 

و  اي بـراي آن اندیشـید  بایست چـاره است که می يکننده
هـاي آینـده نیـز بخـش     شـود کـه در سـال   بینی مـی پیش

. اصـلی بـاقی بمانـد    يهکشاورزي همچنـان مصـرف کننـد   
مصرف کننده عمده دیگـر آب پـس از کشـاورزي مصـارف     

نگاهی بـه اطالعـات و آمـار موجـود     . خانگی و شهري است
ماننـد مصـارف    يشـهر  عمـومی و  مصـارف  دهـد نشان می

فضاي سبز سهم قابل توجهی از مصارف عمومی را به خـود  
نگاهی به الگوي مصرف آب در آبیاري . اختصاص داده است

دهد که رانـدمان مصـرف آب در ایـن    فضاي سبز نشان می
مده تلفات آب بخش عرا یز. درصد است 40بخش کمتر از 

آب صـورت   بردمصرفی در آبیاري فضاي سبز در هنگام کار
ایـن تلفـات هـم در حـین     . )2007مـوس،   یآنون( گیردمی

-مانند نفوذ عمقی، هرزآب انتهائی و تلفات حاشیه(آبیاري 
 ایـن با عنایت بـه   .باشدیمو هم در هنگام مصرف آب ) اي

حصـل آن  موارد الگوهاي مصرف آب رو به بهبود بـوده و ما 
. باشـد اي و تراوا میآبیاري بارانی، قطره يهاستمیتوسعه س

نیاز بـه یـک    ياریآب نینو يهابدیهی است استفاده از روش
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 حیصـح  نشیعدم گز رایت، زخواهد داش یاصول يزیربرنامه
ـ  اري،یشبکه آب کیمناسب براي  اريیآب برنامه خصـوص  ه ب
 یخاصـ  زاتیتجه به تحت فشار که اريیهاي آبستمیدر س

در مراحـل   اریبسـ  نـه یدارند، موجب اتالف وقـت و هز  ازین
 طـرح  اقتصادي شدن ریو اجرا و چه بسا غ یمختلف طراح

و اتـالف   نهیبرداري بهموجب عدم بهره جهیو در نت دهیگرد
، یجـ کیـ ر( منابع ارزشمند آب و خاك منطقه خواهد شـد 

 جینتـا ارائـه  تحقیـق حاضـر   هـدف  به همین دلیل ). 2002
در ر همکـاران  یو سـا انجام شده توسـط نگارنـده    اتقیتحق
بر اساس اصول  کارآمدمبانی طراحی سیستم آبیاري  نهیزم

ـ ا. باشـد یمـ فضاي سبز  يهامجموعهبراي  یو فن یعلم ن ی
منابع محدود آب  يبه حفظ و نگهدار یبه طور اساس یمبان

در  ییو صـرفه جـو   يریگتواند در بهرهیکند و میکمک م
  . سودمند باشد خشب نیکاربران ا يبراقه مصرف آب منط

 هامواد و روش
مبـانی طراحـی   ررسـی  از بـه منظـور ب  یـ مور ناطالعات 

بـراي   یو فنـ  یبر اساس اصول علم کارآمدسیستم آبیاري 
از هدر رفتن  و کمک به جلوگیريفضاي سبز  يهامجموعه

انجـام   قـات یتحق يطرحهـا  جینتااز  ،هاي قابل استفادهآب
مختلـف   يهـا تیسـا ر همکاران، یو ساارنده شده توسط نگ

اسـتفاده   خارجی و داخلی تحقیقات نتایج و ، کتبینترنتیا
ــگرد ــا  .]2 ,3 ,4  ,5 , 6 ,7 ,8 [دی ــل ب ــه و تحلی  تجزی

بـه   نیاز علمی، هايو توجیه مدارك با شده اطالعات، سعی
 در کارآمــدطراحــی سیســتم آبیــاري  یمبــاناســتفاده از 

 و شـود  بیان آب منابع از ترصحیح استفاده و بهتر مدیریت
 خشک مناطق در یمبانن یاستفاده از ا یو چگونگ اهمیت

به عنـوان   )...شهر کاشان، تهران واز جمله ( نیمه خشک  و
    .گردد روشن و پیش مشخص از بیش يدیکل يراهکارها

 ج و بحثینتا -3
مبانی طراحی سیسـتم آبیـاري کارآمـد     

  فضاي سبز يهامجموعه
بایستی با هـدف کـاربرد    وسعه فضاي سبز میطرح و ت

راندمان کاربرد آب در یک سیسـتم  . موثر آب صورت پذیرد
بیالن آبـی ماهیانـه    اساسبایستی بر آبیاري فضاي سبز می

ذیالً مبـانی  . گیري و ارزیابی قرار گیردازهدو سالیانه مورد ان
طراحی سیستم آبیاري کنترل شده براي فضاي سـبز ارائـه   

  . استگردیده 

  هاي مدیریتی آبجنبه  -1
تـوان گفـت دوره وفـور آب بـا کیفیـت خـوب و در       می

امـروزه تقاضـاي   . دسترس براي آبیاري بسر رسـیده اسـت  
محسوسی وجود دارد که قصد دارد مطمئن شود آب مـورد  

در تعامـل بـا    طور موثر وه استفاده در آبیاري فضاي سبز ب
ان منـابع آب  متولی. گرددشرایط زیست محیطی مصرف می

    هــا در منــاطق شــهري از مســئولین فضــاي ســبز و پــارك
هاي مـدیریت پایـدار   خواهند که در مصرف آب از روشمی

افزایش میزان مصرف آب در آبیاري سـطوح  . استفاده کنند
چمنکاري و فضاهاي سبز، وابستگی آنها به آب آشـامیدنی،  

ه ناچیز از عملیات آبیاري ناکارآمد و عدم استفاده یا استفاد
تـوان  کـه مـی   هسـتند  هاي بازیافتی از جملـه مـواردي  آب

. )1388پروانـک و همکـاران،   ( نها اشاره نمـود ه آمشخصاً ب
-بایستی طـرح  هاي مسئول آبیاري فضاي سبز میدستگاه

   هاي مـدیریت موضـعی آب را بـراي منظـور نمـودن تمـام       
گیري بعدي مد نظر قـرار  مهاي فوق در مراحل تصمیجنبه
بایسـتی شـامل   هاي مدیریت موضـعی آب مـی  طرح. دهند

  :)2003سورا،  یچ( موارد ذیل باشند
     ــاري و ــت آبی ــع تح ــحیح موض ــی ص طراح

 سیستم آبیاري
  ،مشخصات سیستم تأمین آب، میزان جریان

 کیفیت آب
  برآورد آب مورد  –اي باغبانی هارزیابی جنبه

 نیاز
 هـاي  ویژگـی  -هاي مربـوط بـه آب  محدویت

 ت مورد نظرخاص موقعی
 راهکارهاي مقابله با خشکی 
 نوع و مشخصات خاك در ناحیه ریشه 
 برنامه آبیاري 
  سیستم یینهااهداف 
 هاي کیفی آبجنبه 
 هزینه آب 
 تأثیر آبیاري بر شرایط زیست محیطی 
 میزان مهارت و آموزش پرسنل 
 ی جهت استفاده از تکنولوژي روزیراهکارها 
     و ارزیابی منظم چگـونگی مـدیریت سیسـتم

 راندمان آن
 هاي بهینه نگهداريروش 
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   ـ صـورت  ه ثبت تغیرات و تعمیرات سیسـتم ب
  پیوسته

بایستی در مجموعه  هاي مدیریت موضعی آب میطرح
بـا  سبز عرصـه مـورد نظـر     يفضایک طرح جامع براي کل 

  .هندمورد بررسی قرار د را نگاه پایداري زیست محیطی

  اهمیت جمع آوري اطالعات -2
ب مصرفی در مناطق شهري را آبیاري بخش بزرگی از آ

مـدیریت کامـل آب تنهـا بـر     . دهـد فضاي سبز تشکیل می
موقع و پیوسته از عملکرد طـرح  ه اساس اطالعات صحیح، ب

بدین منظـور در اختیـار داشـتن کروکـی      .پذیر استامکان
بایسـتی  مواضع آبیاري ضروري است و مـی  و دقیق سیستم

عیــت محــل شــیرهاي موق. تهیــه و در اختیــار قــرار گیــرد
هیدرانت، خطوط فرعـی، نیمـه اصـلی و اصـلی، شـیرهاي      

بایسـتی بـر روي   طور دقیق میه کنترل، نقاط تأمین آب، ب
ارائــه مشخصــات هندســی و   . نقشــه مشــخص گردنــد  

توانـد در مـدیریت   هیدرولیکی هریک از اجزاء فوق نیز مـی 
  .)2007اولگا بابوساك، ( بهینه سیستم ایفاي نقش نماید

ین عوامل موثر در ناکارآمدي و تلفات مهمتر -3
  ع آبیتوز يها در سیستم

هاي موجود موارد بسیار متعـددي  متأسفانه در سیستم
دلیل ضعف مدیریت سیستم ه توان یافت که در آنها برا می

و  یدهقـان (  برخـی از مـوارد عبارتنـد از   . گرددآب تلف می
  :)2009همکاران، 

 انکاربرد آب مازاد بر نیاز آبی گیاه
 کاربرد غیر یکنواخت آب آبیاري

 کاربرد آب با شدت پخش بیش از سرعت نفوذ خاك
 استفاده از ادوات نامتناسب یا با عملکرد ضعیف 

 )آبیاري بارانی( انجام آبیاري در شرایط وزش باد
 صورت هرز آب سطحیه تلفات ب

  اي زیاداسته و تلفات حاشیهوپخش آب در جهات ناخ
توان افزود که در متعدد دیگري میبه موارد فوق موارد 

  .ین بودن راندمان آبیاري موثر هستندیپا

  اصول آبیاري با راندمان باال  -4
ـ   افزایش راندمان آبیاري می عنـوان اولـین   ه بایسـتی ب

ومهمترین اولویـت دسـت انـدرکاران آبیـاري فضـاي سـبز       
چهـار فـاکتور اساسـی    . مناطق شهري مد نظر قـرار گیـرد  

-فضاي سبز را مـی  جهت آبیاري با راندمان باال در چمن و
ـ  و همکـاران،   یدهقـان ( شـرح ذیـل خالصـه نمـود    ه توان ب
  :)1389؟ پروانک و همکاران، 2009
  .مقدار آب کاربردي متناسب با خاك و گیاه باشد -1
زمان کاربرد آب با نوع گیـاه و شـرایط آب وهـوائی     -2

  .باشد منطبق
صورت یکنواخـت در سـطح مـورد    ه آب کاربردي ب -3

  .گردد نظر توزیع
آب کــاربردي جهــت تجدیــد ذخیــره ناحیــه ریشــه -4

عمقی، هـرزآب سـطحی و نقصـان     فرونشتاستفاده شود و 
  . شته باشندآبیاري در حداقل ممکن قرار دا

عبارتی آبیاري موفق کـاربرد مقـدار صـحیح آب در    ه ب
چهـار  ) 1(شـکل  . شـد بازمان صحیح و موقعیت صحیح می

  . دهدصورت شماتیک نشان میه اصل آبیاري صحیح را ب
 

  
 در انجام آبیاري صحیح چهار عامل اصلی) 1(شکل
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  برخی معیارهاي طراحی شبکه آبیاري فضاي سبز  -5
ترین معیار طراحی سیستم آبیاري فضـاي سـبز   اساسی

توصـیه شـده   . باشـد دست یابی بـه رانـدمان حـداکثر مـی    
بیالن سالیانه آب و  اساسان آبیاري در فضاي سبز بر راندم

. در نظر گرفتن میزان تبخیر تعـرق سـالیانه صـورت گیـرد    
نکات زیر براي طراحی سیستم آبیاري منظم بـراي فضـاي   

  :سبز پیشنهاد شده است
طراحی سیستم آبیاري باید با رویکرد به نیاز آبـی  ) الف

در ایـن راسـتا   . و شرایط ویژه گیاهان گوناگون انجام گیـرد 
کـرم و  ( شوندبرخی از نکات مهم به شرح زیر یاد آوري می

ک یـ ر 2007اولگا بابوساك و همکاران، (: )2007همکاران، 
  ): 2005، یج

  

هر شیر کنترل در فضاي سبز می بایستی براي آبیـاري  
با شیب، خاك و گیاهان با نیاز آبی مشابه طـرح   قطعهیک 
 .شود
فوذپـذیري و شـیب جهـت    در هر قطعه نـوع خـاك، ن   

انتخاب سیستمی براي اجتناب از هرز آب سـطحی، تلفـات   
بایستی مورد می نقاط با دریافت آب زیاد یا کم و ايحاشیه

 يبـرا  يریسـرعت نفوذپـذ  ) 1(جـدول  در  .نظر قرار گیـرد 
درج  یکلـ  يک راهنمـا یمختلف خاك به عنوان  يهابافت

حی بـر  براي جلوگیري از هرزآب سـط ن یهمچن. شده است
اي در نواحی روي سطوح شیبدار و اجتناب از تلفات حاشیه

الزم با عرض کمتر از سه متر مانند فضاي سبز بین بلوارها 
 .ردیاست دقت الزم صورت گ

  هاي مختلفها براي شیبسرعت نفوذپذیري خاك) 1( جدول             

  

  
 

   براي آبیاري سطوح چمن و غیر چمـن مـی 
ــ  ــیرهاي کنت ــر بایســتی ش ــزا در نظ رل مج

 .گرفت

   اي خطوطی که براي سیستم آبیاري قطـره
شوند بایسـتی شـیرهاي   یا بارانی منظور می

 .کنترل مجزا داشته باشند

    بابلرها براي آبیاري درختان می بایسـتی بـا
کنترل شـوند و انتخـاب آنهـا     جداگانهشیر 



 ٢

لیتـر   6اي باشد که دبی آنها بـیش از  بگونه
 .در دقیقه نباشد

 ـ آبیا عنـوان آلترنـاتیوي   ه ري با تانکر هنوز ب
هـاي کـم تـا    براي نواحی تحت کشت گونه

  .باشدمیخیلی کم مصرف مد نظر 
ــی   ) ب ــدرولیکی بایســتی در طراح ــائل هی ــدگاه مس از دی

اولگـا بابوسـاك و   ( هاي زیـر توجـه داشـت   سیستم به نکته
  : )2005، یک جیر 2007همکاران، 
  تی کنتـور  بایسـ  سبز می فضايبراي هر قطعه از

 .جداگانه نصب گردد

 بـه   سیستم آبیاري فضـاي سـبز   شود،توصیه می
اي طراحی شود که در هنگام حـداکثر نیـاز   گونه

قادر به تأمین آب مورد نیاز در یک دوره با طول 
شبانه  روز  ساعت آبیاري در هر 6و  شبانه روز 6

ی در یـک  یطـرح سیسـتم بـراي جوابگـو    (. باشد

خــاب قطــر و انــدازه ســاعته باعــث انت 36مــدت 
پذیري بیشـتر  مناسب براي اجزاء شبکه و انعطاف

بینی سیستم براي مواجه با شرایط نیازهاي پیش
  .)گرددنشده می

 بایستی متناسب با نوع اندازه شیرهاي آبیاري می
گیاه، نیاز آبی و سطح اختصاص داده شده به آن 

 .باشد

     حداکثر شدت جریان مورد نیاز بـراي هـر قطعـه
صورت ه ساس اندازه شیر آبیاري باایستی برب می

 :زیر تعیین گردد

  لیتر در دقیقه 60    اینچ 4/3شیر 
 لیتر در دقیقه 100     اینچ 1شیر 

  لیتر در دقیقه 200     اینچ 5/1شیر 
  لیتر در دقیقه 300    اینچ    2شیر 

 

 بایسـتی بـه گونـه اي     خطوط اصلی آبرسانی می
متـر   5/1طرح شوند کـه سـرعت آب در آنهـا از    

ر تچککـو  يارهـ طق ردومـ ر د( برثانیه تجاوز نکند
 .)ثانیه رب رتم 2/1ر ثکادح

سطوح چمن یا بارانی در براي طراحی سیستم آبیاري 
  :کار بسته گیاهان پوششی بایستی اصول زیر را ب

 ی که در هر ناحیـه اسـتفاده مـی   یهانوع آبپاش-

مـثالً در یـک قطعـه     .شوند نباید مرکـب باشـند  
صـورت  ه آپ بـ -هاي چرخشی و پاپشنباید آبپا

 .توأم استفاده شوند

 ها بایستی در فواصلی معـادل نصـف قطـر    آبپاش
اي کـه انتهـاي   پراکنش آنها نصب شوند به گونـه 

جت آب خروجی از هر آبپاش در محـل اسـتقرار   
-در مناطق باد خیـز مـی  . آبپاش مجاور فرود آید

درصد را نیز  50توان درصد هم پوشانی بیشتر از 
 .نتخاب نمودا

  متر است  5/2ی که عرض آن کمتر از یدر نوارها
 .استفاده نمود هاي پایه دارنباید از آبپاش

   مـی ) متـر یـا کمتـر    8با عرض (مناطق کوچک 
هـاي  آپ ثابت با نـازل -هاي پاپبایستی با آبپاش

هـا بایسـتی بـه    قابل تنظیم آبیاري شوند و نـازل 
ایجـاد   ار 1اي تنظیم شوند که پوشش کاملگونه

آپ در هنگــام -اي پـاپ هــپـاش بآ رایــزر. نماینـد 
متر باالتر از سانتی 10بایستی  می آبیاري حداقل

سطح چمن استقرار یابد و تنظیم آنها در صـورت  
 .پذیر باشدنیاز با تغییر فشار امکان

  بایستی  می) متر 8تر از عریض( ترمناطق وسیع
 1هاي روتاري با حـداقل شـدت پخـش    با آبپاش

متر در ساعت بـراي چـرخش کامـل و بـا     انتیس
 . متر آبیاري شوندسانتی 10ارتفاع رایزر بیش از 

  لیتر یا بزرگتر می 4 حجمهاي با گلزارها با گل-

 .اي یا تراوا آبیاري شوندروش قطرهه بایستی ب
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  هـاي پـاپ  بسترهاي دائمی یا سالیانه با آبپاش- 
 .شوندآپ با فواصل کم آبیاري می

  طی که فشار سیستم بـراي روش آبیـاري   در نقا
انتخاب شده مناسب نباشد می بایسـتی از پمـپ   

 .دبوستر استفاده نمو

  یکل يریگجهینت
امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز مـؤثر در  

، یاز طرفـ  .اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست
سـبز   ياهـان فضـا  یکـه در مجموعـه گ   ينـد یهر فرآ

م یر مسـتق یـ م و غیر مسـتق یت تاثشود، تحیحادث م
ر داده و ییـ آب قرار دارد و کمبود آب فـرم رشـد را تغ  

زان فتوســنتز بــر طــراوت و یــم ير بــر رویضــمن تــاث
ز اثـرات  یـ د بـذر ن یـ ل گل و تولیاهان، تشکیگ یشاداب
د آب یـ ص منـابع جد یتخصـ  .گذاردیم يبر جا یمنف
سبز خصوصـاً در منـاطق خشـک و     يجاد فضایا يبرا

بـا  ...) از جملـه شـهر کاشـان، تهـران و    ( مه خشـک ین
ن منـاطق،  یـ چـون در ا . باشـد یرو به رو مـ  یمشکالت

 يص آب فضـا یداً محدود بوده و تخصـ یمنابع آب شد
ر مـوارد مصـرف چـون    ید بـا سـا  یسبز در رقابت شـد 

لـذا آب  . باشـد یشـرب مـ   ی، صنعت و حتـ يکشاورز

ارزش  يسـبز دارا  يفضـا  ياریـ افتـه بـه آب  یص یتخص
نه و بـا رانـدمان بـاال    ید به صورت بهیو با بوده يادیز

نخواهـد بـود    ین کـار عملـ  یا. ردیمورد مصرف قرار گ
بـه   .سبز ياهان فضایگ یاز آبیق نیمگر با شناخت دق

تواند در بهـره گیـري   ، توجه به موارد زیر مییطور کل
 ياریــآب يبهینــه و صــرفه جــویی در مصــرف آب بــرا

ه خشـک  میسبز در مناطق خشک و ن يمجموعه فضا
  :سودمند باشد

 تهیه طرح مناسب براي قطعات فضاي سبز 

  پوشش سبز(انتخاب صحیح واریته چمن( 

 کاهش میزان تبخیر از سطح زمین با بهره-

 هاچگیري مناسب از مال

 بندي گیاهان مورد استفاده بـر اسـاس   گروه
 نیازهاي اقلیمی و آب مورد نیاز

 سـازي آب در   بهبود شرایط نگهداري و رها
 با استفاده از مواد آلیخاك 

      طرح سیستم آبیـاري بـا رانـدمان کـاربرد و
 توزیع مناسب

  ــه و بــ ــه آبیــاري و   ه تهی ــارگیري برنام ک
  نگهداري مناسب از سیستم
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